
ПРОТОКОЛ
№ 1

Днес  23.09.2015 година  в  14.00  часа  в  град  Шумен,  бул.”Симеон  Велики”  №  60,
заседателна  зала,  етаж  4  се  проведе  заседание  във  връзка  с  провеждането  на  открита
процедура   за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:  Доставка  на  канцеларски
материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :

ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –
съгласно приложение № 1.

ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –
съгласно приложение № 4, на назначената със Заповед № 1015-27-47 от 18.09.2015 година на
Директора на ТП на НОИ - Шумен, комисия в състав:

Председател
1.   Лалка чл.2 от ЗЗЛД, началник на сектор ЧРПОАСД и
Членове:
2. Димитър чл.2 от ЗЗЛД, началник на отдел ЧРАПИО
3. Юрий чл.2 от ЗЗЛД, младши експерт в сектор ЧРПОАСД
4. Даниела чл.2 от ЗЗЛД, счетоводител в отдел ФСД
5. Иваничка чл.2 от ЗЗЛД, изпълнител-домакин в сектор ЧРПОАСД
На председателя на комисията бе предаден от Диана чл.2 от ЗЗЛД, специалист, сектор

ЧРПОАСД списък с участниците и представените оферти,  както и представените мостри.
Преди започване на работа членовете на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от
ЗОП.

Списъкът съдържа 3 броя оферти, както следва:
1.  “ОФИС  КОНСУМАТИВИ”  ООД с  оферта  вх.  №  1028-27-4/17.09.2015г.,  Час:

14:54:04;
2.  ЕТ  “СТИЛ-Мариана  Маринова” с  оферта  вх.  №  1028-27-5/18.09.2015г.,  Час:

11:52:10;
3. „ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД с оферта вх. № 1028-27-6/18.09.2015г., Час: 15:19:55;

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

“  ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Пликът с предлаганата цена

беше подписан от трима членове на комисията. Отворен беше плик № 2 и всички документи
в  него  бяха  подписани  от  трима  членове  на  комисията.  Отворен  беше  плик  №  1  и
съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се провери съответствието им със
списъка  по  чл.  56,  ал.  1,  т.  14 ЗОП.  Отворен  беше  кашона  с  представените  мостри  и
съдържанието му беше оповестено. Участникът е подал оферта само за обособена ПОЗИЦИЯ
1:  Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП  на  НОИ  Шумен  –  съгласно
приложение № 1.

ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова”
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Като същият е подал оферта по

обособенa ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка на  канцеларски  материали за  нуждите  на  ТП на НОИ
Шумен –  съгласно приложение № 1 и  обособенa  ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на  канцеларски
материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.

Пликовете с предлаганите цени по обособенa ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски
материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –  съгласно  приложение  № 1 и  обособенa
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно приложение № 4 бяха подписани от трима членове на комисията. 



Отворени бяха  пликове  № 2,  съответно  по  обособена   ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка  на
канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –  съгласно приложение № 1 и
обособенa  ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на  канцеларски  материали за  нуждите  на  ТП на НОИ
Шумен –  съгласно приложение № 4, и всички документи в него бяха подписани от трима
членове на комисията.

Отворен беше плик № 1 и съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се
провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП. 

Отворен беше кашона с представените мостри и съдържанието му беше оповестено. 

„  ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Като същият е подал оферта по

обособенa ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка на  канцеларски  материали за  нуждите  на  ТП на НОИ
Шумен –  съгласно приложение № 1 и  обособенa  ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на  канцеларски
материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4. 

Пликовете с предлаганите цени по обособенa ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски
материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –  съгласно  приложение  № 1 и  обособенa
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно приложение № 4 бяха подписани от трима членове на комисията. 

Отворени бяха  пликове  № 2,  съответно  по  обособена   ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка  на
канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –  съгласно приложение № 1 и
обособенa  ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на  канцеларски  материали за  нуждите  на  ТП на НОИ
Шумен –  съгласно приложение № 4, и всички документи в него бяха подписани от трима
членове на комисията.

Отворен беше плик № 1 и съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се
провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП. 

Отворен беше кашона с представените мостри и съдържанието му беше оповестено. 

С това комисията приключи публичната част на заседанието на 23.09.2015г. в 15:00
часа.

Комисията продължи своята работа на 23.09.2015 г. В 15:30 часа, с разглеждане на
документите от Плик № 1 “Документи за подбор” и представените мостри на участниците за
съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя.

“  ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД
Комисията  обстойно  разгледа  приложените  документи  в  Плик  № 1 от  офертата  и

констатира,  че  същите  са  надлежно  оформени,  заверени,  подписани  и  подпечатани.
Комисията установи, че няма липсващи документи. 

Комисията обстойно разгледа приложените мостри за проверка  съответствието  им с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията установи, че няма липсващи мостри и всички
приложени такива съответстват изцяло с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова”
Комисията  обстойно  разгледа  приложените  документи  в  Плик  № 1 от  офертата  и

констатира,  че  същите  са  надлежно  оформени,  заверени,  подписани  и  подпечатани.
Комисията установи, че няма липсващи документи. 

Комисията обстойно разгледа приложените мостри за проверка  съответствието  им с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията установи, че няма липсващи мостри и всички
приложени такива съответстват изцяло с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



„  ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД
Комисията  обстойно  разгледа  приложените  документи  в  Плик  № 1 от  офертата  и

констатира,  че  същите  са  надлежно  оформени,  заверени,  подписани  и  подпечатани.
Комисията установи, че няма липсващи документи. 

Комисията обстойно разгледа приложените мостри за проверка съответствието им с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията установи, че няма липсващи мостри и всички
приложени такива съответстват изцяло с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

С това комисията приключи заседанието в 16:00 часа на 23.09.2015г. по разглеждане
на документите от Плик № 1 “Документи за подбор” и представените мостри на участниците
за съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На  23.09.2015 г.  в  16:10  часа  комисията  продължи  работата  си  с  разглеждане  на
документите от Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците по
същество относно наличието и редовността им.

“  ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД
Участникът е подал оферта само за обособена ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски

материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –  съгласно приложение № 1,  поради което в
Плик  №  2  се  съдържа  само  техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  по
съответната обособена позиция. Участникът е приложил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП,
според  която  информацията  с  конфиденциален  характер  в  офертата  му  са  отделните
единични  цени  без  включен  ДДС  и  обща  стойност  без  включен  ДДС  на  ценовото
предложение и  Приложение № 1 към него,  както и търговската  отстъпка  за канцеларски
материали,  извън  описаните  в  Приложение  №  1 и  техническите  спецификации,  и
фигуриращи в официален каталог/списък, изискуем в съдържанието на Плик № 3.

В техническото  предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил
търговска отстъпка в  размер на  чл.33,  ал.  4  от ЗОП % за канцеларски  материали,  извън
описаните в  Приложение № 1 и техническите спецификации, и фигуриращи в официален
каталог/списък, изискуем в съдържанието на Плик № 3.

Комисията  обстойно  разгледа  приложените  документи  в  Плик № 2 от офертата  и
констатира,  че участника притежава всички необходими документи.  Същите са надлежно
оформени, заверени, подписани и подпечатани.

ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова”
Участникът е  подал  оферта  по  обособенa ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка  на  канцеларски

материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –  съгласно  приложение  № 1 и  обособенa
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно приложение № 4, поради което Плик № 2  съдържа две технически предложения за
изпълнение  на поръчката  по съответните  обособени позиции. Участникът  не е  приложил
декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за информация с конфиденциален характер в офертата си.
В  техническото  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  по  обособенa ПОЗИЦИЯ  1:
Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП  на  НОИ  Шумен  –  съгласно
приложение № 1, участникът е предложил търговска отстъпка в размер на 48 (четиридесет
и осем) % за канцеларски материали, извън описаните в  Приложение № 1 и техническите
спецификации,  и  фигуриращи  в  официален  каталог/списък,  изискуем  в  съдържанието  на
Плик  №  3.  В  техническото  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  по  обособенa
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно  приложение  №  4, участникът  е  предложил  търговска  отстъпка  в  размер  на  10
(десет) % за канцеларски материали, извън описаните в  Приложение № 4 и техническите
спецификации,  и  фигуриращи  в  официален  каталог/списък,  изискуем  в  съдържанието  на
Плик № 3. 



Комисията  обстойно  разгледа  приложените  документи  в  Плик  № 2 от  офертата  и
констатира,  че участника притежава всички необходими документи.  Същите са надлежно
оформени, заверени, подписани и подпечатани.

„  ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД
Участникът е  подал  оферта  по  обособенa ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка  на  канцеларски

материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –  съгласно  приложение  № 1 и  обособенa
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно приложение № 4, поради което Плик № 2  съдържа две технически предложения за
изпълнение на поръчката по съответните обособени позиции. 

Участникът  е  приложил  декларация  по  чл.  33,  ал.  4  от  ЗОП,  според  която
информацията с конфиденциален характер в офертата му е ценовото предложение.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката по обособенa ПОЗИЦИЯ 1:
Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП  на  НОИ  Шумен  –  съгласно
приложение № 1, участникът е предложил търговска отстъпка в размер на 20 (двадесет) % за
канцеларски материали, извън описаните в Приложение № 1 и техническите спецификации,
и  фигуриращи  в  официален  каталог/списък,  изискуем  в  съдържанието  на  Плик  №  3.  В
техническото предложение за изпълнение на поръчката по обособенa ПОЗИЦИЯ 2: Доставка
на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –  съгласно приложение № 4,
участникът е предложил търговска отстъпка в размер на 20  (двадесет) % за канцеларски
материали,  извън  описаните  в  Приложение  №  4 и  техническите  спецификации,  и
фигуриращи в официален каталог/списък, изискуем в съдържанието на Плик № 3. 

Комисията  обстойно  разгледа  приложените  документи  в  Плик  № 2 от  офертата  и
констатира,  че участника притежава всички необходими документи.  Същите са надлежно
оформени, заверени, подписани и подпечатани.

При  разглеждане  на  документите  от  Плик  №  2  „Предложение  за  изпълнение  на
поръчката” комисията установи:

1.  Предложението на ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова” по  обособенa ПОЗИЦИЯ 1:
Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП  на  НОИ  Шумен  –  съгласно
приложение  №  1,  за  търговска  отстъпка  на  канцеларски  материали,  извън  описаните  в
Приложение № 1 и техническите спецификации, и фигуриращи в официален каталог/списък,
изискуем в съдържанието на Плик № 3, е с повече от 20 на сто по–благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

2. Предложението на „ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД по обособенa ПОЗИЦИЯ 2: Доставка
на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4, за
търговска  отстъпка  на  канцеларски  материали,  извън  описаните  в  Приложение  №  4 и
техническите  спецификации,  и  фигуриращи  в  официален  каталог/списък,  изискуем  в
съдържанието на Плик № 3, е с повече от 20 на сто по–благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Във връзка с изложеното и в унисон с разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията
дава срок до 17:00 часа на  02.10.2015 г. на посочените участници да представят подробна
писмена  обосновка  за  начина  на  образуване  на  предложения  показател  за  търговска
отстъпка. За целта следва да бъде изпратено писмо до съответните участници с искане.

Във връзка  с  горното,  комисията  ще  продължи своята  работа  след  получаване  на
писмената обосновка.

Комисията приключи своята работа на 23.09.2015 г. в 17:00 часа.



КОМИСИЯ:
Лалка  чл.2 от ЗЗЛД

Димитър  чл.2 от ЗЗЛД

Даниела  чл.2 от ЗЗЛД

Юрий  чл.2 от ЗЗЛД

Иваничка  чл.2 от ЗЗЛД


